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ZIEMIA KŁODZKA (inf. wł.). W najbliższych dniach już w nielicznych miejscach zaistnieją
imprezy dożynkowe. Jest to oznaką tego, że stopniowo wkraczamy w okres jesienny,
zazwyczaj przynoszący więcej propozycji uczestniczenia w wydarzeniach kameralnych, do
tego najczęściej organizowanych nie pod chmurką. A czego można spodziewać się w
najbliższych dniach i tygodniach?
BARDO
W piątek, 30 bm. w bazylice ostatni koncert w ramach Bardzkiego Lata Organowego z udziałem
Andrzeja (ojca) i Michała (syna) Chorosińskich. Początek wydarzenia o godz. 19:00.
W drugą sobotę września, 10 bm. można pokibicować uczestnikom Bike-Maratonu MTB. Ich bazę
ulokuje się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na ulicy Polnej, która w godzinach: 8:00 18:00 zostanie wyłączona z powszechnego ruchu pojazdów. Na ulicach Krakowskiej i Skalnej takie
same wyłączenia zaistnieją w godzinach: 10:25 - 10:45 oraz 10:55 - 11:30, zaś w godzinach 12:00 16:00 wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym. Podobnie stanie się na drodze powiatowej z Laskówki
do Wojciechowic w godzinach: 10:30 - 16:00, kiedy ją będą pokonywać kolarze MTB-owcy.
BYSTRZYCA KŁODZKA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej zachęca do udziału w zajęciach
adresowanych do młodszych i starszych:

MGOK kusi także poniższymi propozycjami:
24 bm. o godz. 16:00 w międzygórskiej "Góralce" spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie

"Międzygórze Reaktywacja"

Już 11 bm. o godz. 18:30 w MGOK-u koncert z udziałem podopiecznych tenora Kaludiego Kaludova:

MGOK przypomina również, że 28 bm. w jego sali widowiskowej pokazany zostanie spektakl Teatru
Razy Dwa:

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej już zaprasza do udział w giełdzie filumenistycznej:

DUSZNIKI-ZDRÓJ
W niedzielę, 11 bm. o godz. 11:30 w Muzeum Papiernictwa prelekcja Joanny Kokoć o tradycjach
czerpania papieru w Japonii.
Z okazji nowego roku u społeczności żydowskiej 18 bm. w Teatrze Zdrojowym (Dworek Chopina)o
godz. 15:30 koncert w wykonaniu Magdaleny Wachowskiej (mezzosopran), Oksany Weingart
(fortepian) i Jerzego Owczarza (fortepian). Wykonają utwory popularnych klasyków.
KŁODZKO
W Muzeum Ziemi Kłodzkiej 10 bm. o godz. 11:00 wernisaż wystawy malarskiej kłodzczanina Wiktora
Semeniaka pochodzącego z Kijowa, a zauroczonego Lwowem. Natomiast o godz. 17:00 wystąpi
"Chór z Gór" składający się z grupy nauczycieli w gminy bystrzyckiej.
W Galerii Sztuki pARTer 16 bm. o godz. 17:00 wernisaż wystawy prac uczestników Małego Studia
Plastycznego KOK-u.

18 bm. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej o godz. 15:00 prelekcja Ireny Klimaszewskiej nt. dziedzictwa
kłodzkich augustianów z prezentacją wystawy tematycznej.
KŁODZKO - gmina wiejska
W Bierkowicach 10 bm. o godz. 16:00 obchody 10-lecia KGW i Festiwal Kapusty. Miejsce wydarzenia
- świetlica wiejska.

W Jaszkowej Dolnej 10 bm. dożynki sołeckie. O godz. 15:00 korowód dożynkowy wyruszy sprzed
kościoła, w którym o godz. 14:00 rozpocznie się okolicznościowa msza. O godz. 15:00 część
obrzędowa święta plonów na placu rekreacyjnym obok domu ludowego, a od godz. 15:45 - program
artystyczny.
POLANICA-ZDRÓJ
W dniach 8 - 10 bm. w halach Polanicy-Zdroju, Dusznik-Zdroju i Szczytnej Mistrzostwa Polski
Oldbojów w Koszykówce. Rozgrywki od godz. 16:30. Zakończenie 10 bm. o godz. 17:00 w Teatrze
Zdrojowym.
14 bm. w sali widowiskowej CKiP Teatr Zdrojowy seans filmowy z cyklu "Jej cztery twarze". Początek
wydarzenia o godz. 19:00.
"Grzybów zdroje" - impreza kulturowo-rekreacyjna w parku Zdrojowym 17 bm. Początek o godz.
10:00.

RADKÓW
Na Górze Guzowatej 8 bm. o godz. 10:30 rozpocznie się czytanie "Ballad i Romansów" Adama
Mickiewicza w ramach "Narodowego Czytania". Jak informuje dyrektorka Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Joanna Zyzda-Kusiakiewicz - w wydarzeniu wezmą udział uczennice i uczniowie klas
VI i VII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radkowie.
Do 25 bm. w Muzeum Kultury Pogranicza imienia Reimanna w Wambierzycach jest dostępna
wystawa pt. "Cuda z papieru", a przygotowana przez czeskich modelarzy.
STOSZOWICE
W Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej 28 bm. o godz. 17:00 wyjątkowy koncert:

SZCZYTNA
W Niwie 10 bm. na boisku sportowym dożynki gminne. W programie: g. 14:00 msza w miejscowym

kościele, g. 15 - misterium chleba, g. 15:20 ośpiewanie wieńców, g. 16:00 - występy zespołów
ludowych, g. 16:40 - pokaz strażacki w wykonaniu OSP z Polanicy-Zdroju, g. 17:10 - prezentacja
crossowa, g. 17:40 - uczniowski miniplayback show, g. 17:50 - występy uczniów z Chocieszowa, g.
18:10 - występ zespołu muzycznego z Podzamka, , g. 18:40 - występ seniorów z gminy, g. 19:00 turniej wsi, g. 20:00 - początek zabawy tanecznej.
ZŁOTY STOK
W sobotę, 10 bm. w sąsiedztwie Centrum Kultury i Promocji polsko-czeski piknik sportowy pn.
"Babie lato". Początek o godz. 15:00.
Na zapowiadane wydarzenia wstęp jest bezpłatny!
(wb)

